
PROGRAMA 
Acompanhando a evolução de todas as actividades em geral, também, a 

vida da paróquia vai desconfinando. 

Alguns grupos voltaram a ter encontros presenciais, de modo particular, a 

catequese e os grupos de jovens.  

No início do mês de maio, se as actuais condições permanecerem, tere-

mos oportunidade de reiniciar outras e, de modo particular, celebrar o 

mês de Maio, com a oração do terço. 

Assim, na Igreja Paroquial, mantemos a adoração ao Santíssimo antes da 

missa das 12h30m. A oração do terço será às 18h. Seria bom que cada dia 

um dos grupos pastorais estivesse presente, por exemplo grupos de cate-

quese, grupos de jovens, leitores… Para isso estará na secretaria da paró-

quia uma lista onde se podem inscrever para orientar a oração do terço 

em cada dia. Estará, também, disponível uma meditação para cada misté-

rio para ser lida durante a recitação do terço. Porém se algum grupo qui-

ser usar outros textos pode fazê-lo. 

Na Igreja dos Pastorinhos, em Francos, a oração do terço será às 21h, de 

segunda-feira a sexta-feira. No sábado e domingo será antes da missa. 

Ao longo dos meses de maio e junho teremos as celebrações  da primeira 

comunhão e profissão de fé. Serão sempre ao sábado às 11h. Decidimos 

assim para podermos ter mais segurança nas celebrações. Pede-se, de 

modo particular, aos pais das crianças que procurem mais informações 

junto dos catequistas de cada ano. 

A pandemia continua, por isso é necessário o cuidado de todos. Há grupos 

que necessitam de mais gente, por exemplo, grupo do acolhimento.  

Procuremos, todos, viver este tempo com fé, alegria e disponibilidade. 

Para que tudo isto aconteça é necessário empenho de tantos, procuremos 

ajudar e colaborar unidos como família cristã. 

 

COMUNIDADE  
 

EM CAMINHO 
Ano XXXVII, Nº 22, 24 de abril - 1 de maio de 2021 

Caros amigos 
Todos nós, ao longo da vida, temos as nossas figuras de referência, os 
nossos modelos. O Evangelho do 4º Domingo da Páscoa faz referência ao 
nosso “pastor”. É Ele que nos aponta caminhos, que nos dá segurança, 
que está ao nosso lado nos momentos de fragilidade. Para o cristão, o 
“Pastor” por excelência é Cristo. É n’Ele que devemos confiar, é à volta 
d’Ele que nos devemos juntar, são as suas indicações e propostas que de-
vemos seguir.  
Reparemos na forma como Cristo desempenha a sua missão de “Pastor”: 
Ele não actua por interesse, mas por amor. Ele não foge quando as ove-
lhas estão em perigo, mas defende-as, preocupa-Se com elas e até é ca-
paz de dar a vida por elas. Ele mantém com cada uma das ovelhas uma 
relação única, especial, pessoal, conhece os seus sofrimentos, dramas, 
sonhos e esperanças. As qualidades do Bom Pastor devem fazer-nos per-
ceber que podemos confiar integral e incondicionalmente n’Ele e entre-
gar, sem receio, a nossa vida nas suas mãos. A proposta de salvação que 
Jesus faz destina-se a todos os homens e mulheres, sem excepção. O que 
é decisivo para entrar e fazer parte do rebanho de Deus é escutar a voz de 
Cristo, aceitar as suas indicações, tornar-se seu discípulo, significa, concre-
tamente, seguir Jesus, aderir ao projecto de salvação que Ele veio apre-
sentar, percorrer o mesmo caminho que Ele percorreu, na entrega total 
aos projectos de Deus e na doação total aos irmãos. Nas nossas comuni-
dades cristãs, temos pessoas que presidem e que animam. Podemos acei-
tar, sem problemas, que elas receberam essa missão de Cristo e da Igreja, 
apesar dos seus limites e imperfeições; mas convém igualmente ter pre-
sente que o nosso único “Pastor”, aquele que somos convidados a escutar 
e a seguir sem condições, é Cristo. Os outros “pastores” têm uma missão 
válida, se a receberam de Cristo; e a sua actuação nunca pode ser diferen-
te do jeito de actuar de Cristo.    Pe. Feliciano Garcês, scj   
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LEITURA II – Leitura da Primeira Epístola de São João (1 Jo 3,1-2) 
Caríssimos: Vede que admirável amor o Pai nos consagrou em nos chamar-
mos filhos de Deus. E somo-lo de facto. Se o mundo não nos conhece, é 
porque não O conheceu a Ele. Caríssimos, agora somos filhos de Deus e 
ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, na al-
tura em que se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porque O vere-
mos tal como Ele é. Palavra do Senhor. 
  

ALELUIA 
Jo 10,14 - Eu sou o bom pastor, diz o Senhor: conheço as minhas ovelhas e 

as minhas ovelhas conhecem-Me. 
  

EVANGELHO de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João (Jo 10,11-18) 
Naquele tempo, disse Jesus. «Eu sou o Bom Pastor. O bom pastor dá a vida 
pelas suas ovelhas. O mercenário, como não é pastor, nem são suas as 
ovelhas, logo que vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, enquanto o lobo as 
arrebata e dispersa. O mercenário não se preocupa com as ovelhas. Eu sou 
o Bom Pastor: conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem-
Me, do mesmo modo que o Pai Me conhece e Eu conheço o Pai; Eu dou a 
minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são 
deste redil e preciso de as reunir; elas ouvirão a minha voz e haverá um só 
rebanho e um só Pastor. Por isso o Pai Me ama: porque dou a minha vida, 
para poder retomá-la. Ninguém Ma tira, sou Eu que a dou espontanea-
mente. Tenho o poder de a dar e de a retomar: foi este o mandamento 
que recebi de meu Pai». Palavra da salvação 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

58ª SEMANA DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES CONSAGRADAS 
 

 A semana que se inicia no dia 18 de abril tem, para os cristãos, um sentido 
especial: somos convidados a intensificar a oração pelas vocações consa-
gradas. Esta intenção já está presente na oração quotidiana de muitas pes-
soas e comunidades cristãs mas, durante estes dias, é toda a Igreja que se 
une na mesma prece ao Senhor da messe para que envie mais trabalhado-
res para a sua messe. O ponto culminante desta semana é a celebração do 
4º domingo da Páscoa, Domingo do Bom Pastor. Esta feliz coincidência evi-
dencia que, na oração, nos dirigimos a Deus por Cristo e com Cristo, o pas-
tor que deu a sua vida pelas suas ovelhas, aquele que ressuscitou dos mor-
tos e pelo Espírito continua a conduzir o seu povo, chamando alguns para 
exercerem o ministério pastoral em seu nome. (+António Augusto, Presidente da Comis-

são Episcopal das Vocações e Ministérios ) 
 

IV DOMINGO DE PÁSCOA 

LEITURA I – Leitura dos Actos dos Apóstolos (Act 4,8-12) 
Naqueles dias, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: «Chefes do povo 
e anciãos, já que hoje somos interrogados sobre um benefício feito a um 
enfermo e o modo como ele foi curado, ficai sabendo todos vós e todo o 
povo de Israel: É em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que vós crucificas-
tes e Deus ressuscitou dos mortos, é por Ele que este homem se encontra 
perfeitamente curado na vossa presença. Jesus é a pedra que vós, os 
construtores, desprezastes e que veio a tornar-se pedra angular. E em 
nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome, 
dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos». Palavra do Senhor. 
  
SALMO RESPONSORIAL     Salmo 117 (118) 
  
Refrão: A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. 

  
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, 
porque é eterna a sua misericórdia. 
Mais vale refugiar-se no Senhor, 
do que fiar-se nos homens. 
Mais vale refugiar-se no Senhor, 
do que fiar-se nos poderosos. 
  
Eu Vos darei graças porque me ouvistes 
e fostes o meu Salvador. 
A pedra que os construtores rejeitaram 
tornou-se pedra angular. 
Tudo isto veio do Senhor: 
é admirável aos nossos olhos. 
  
Bendito o que vem em nome do Senhor, 
da casa do Senhor nós vos bendizemos. 
Vós sois o meu Deus: eu Vos darei graças. 
Vós sois o meu Deus: eu Vos exaltarei. 
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, 
porque é eterna a sua misericórdia. 
  


